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ВСТУП 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» 

передбачає отримання студентами теоретичних знань і розвиток практичних 

навичок у проведенні наукових досліджень процесів, які включають у себе 

основи наукознавства і методику наукових досліджень конкретної проблеми, 

організацію інтелектуальної праці, визначення напрямів досліджень та їх 

ефективність у раціональному господарюванні, постановку експерименту, 

узагальнення результатів наукових досліджень у наукових звітах, дисертаціях, 

монографіях.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є 

оволодіння основами наукового пізнання та наукових досліджень, методами і 

прийомами самостійного розв’язання наукових завдань.  

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Основи 

наукових досліджень»  є формування у студентів знань з таких питань: 

 сутність понять і категорій наукових досліджень; 

 організація процесу наукового дослідження; 

 вибір об’єктів наукового дослідження; 

 застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження; 

 методики дослідження, їх зміст і принципи розробки; 

 організація науково-дослідної роботи студентів; 

 визначення економічної ефективності наукових досліджень. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 організацію науки і підготовки наукових кадрів, структуру та 

класифікації науки; 

 методологію наукових досліджень, оцінювання їх ефективності; 

 основні поняття і визначення математичних методів і методів 

статистичної обробки наукових даних; 
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 структуру дослідження: обґрунтування актуальності і визначення теми 

дослідження, його мети, завдання; 

уміти: 

 оформлювати форми результатів наукового дослідження: 

повідомлення, доповіді, тези, статті, дипломні роботи, розділи до монографій, 

науково-методичні рекомендації, навчальні посібники, дисертації, монографії; 

 використовувати автоматизовані системи та програми обробки 

інформації у наукових дослідженнях; 

 складати звіт про науково-дослідну роботу; 

 розраховувати ефективність наукових досліджень. 

Методичні вказівки мають на меті допомогти студентам оволодіти 

знаннями основ наукових досліджень і вмінням використовувати їх на 

практиці.  

Мета проведення семінарських занять і ділових ігор: 

– засвоєння навичок виявлення, аналізу та розв’язання конкретних 

проблем наукових досліджень. 

– навчання груповим методам роботи під час підготовки та прийняття 

управлінських рішень і засобів орієнтації в нестандартних ситуаціях. 
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1 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

Семінарське заняття № 1 

Тема. Концептуальні засади та специфіка наукового дослідження 

Мета: визначити сутність і специфіку наукового дослідження; розглянути 

основні вимоги до класифікації об’єктів дослідження. 

Короткі теоретичні відомості 

Наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

одержання і використання нових знань. Основними її формами є 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження. 

Суб’єктами науково-дослідної роботи у навчальному  закладі є викладачі, 

студенти, аспіранти та докторанти. 

Наука характеризується своєю багатогранністю, тому визначення і 

тлумачення поняття «наука» слід розглядати з різних аспектів: 

1) наука є соціально значущою сферою людської діяльності, функцією 

якої є вироблення й використання теоретично систематизованих об’єктивних 

знань про дійсність; 

2) наука є системою знань, оскільки являє собою струнку систему понять 

і категорій, пов’язаних між собою за допомогою суджень (міркувань) та 

умовиводів; 

3) наука також є і формою суспільної свідомості – як система знань вона 

охоплює не тільки фактичні дані про предмети навколишнього світу, людської 

думки та дії, не лише закони та принципи вивчення об’єктів, а й певні форми та 

способи усвідомлення їх; 

4) нарешті, наука є складовою частиною духовної культури людства, 

оскільки вона впливає на формування та виховання особистості; 

Головна функція науки – виробництво і використання систематизованих 

об’єктивних знань про дійсність, тобто пізнання об’єктивного світу для його 

вивчення з метою можливого вдосконалення. 

Вона включає в себе ряд конкретних функцій: 
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 пізнавальну – задоволення потреб людей у пізнанні законів природи і 

суспільства; 

 культурно-виховну – розвиток культури, гуманізація виховання та 

формування нової людини; 

 практичну – удосконалення виробництва і системи суспільних 

відносин, тобто безпосередньої виробничої сили матеріального виробництва. 

Об’єктом науки є пов’язані між собою форми руху матерії та особливості 

їх відображення у свідомості людей. На цій підставі визначають існування 

багатьох галузей знань, які об’єднуються у три великі блоки наук: 

 природничі (фізика, хімія, біологія та ін.); 

 суспільні (економічні, історичні, філологічні та ін.); 

 науки про мислення (логіка, психологія та ін.). 

Важливою рисою науки є її активний пошуковий характер. Вона має 

постійно змінюватися і розвиватися, знаходити нові рішення, результати. Це 

досягається завдяки науковій діяльності. 

Наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, яка спрямована 

на одержання і використання нових знань через соціальні інститути (за КВЕД). 

Її формами є: 

 фундаментальна (теоретична) наука; 

 прикладна наука; 

 наукознавство. 

Завдання. Використання досвіду компанії  «Сompaq Сomputer» в 

акціонерному товаристві «Крюківський вагон завод» 

Мета ділової гри 

1. Сформулювати в учасників гри більш точні та правильні уявлення про 

чинники операційної стратегії конкретної компанії, які обумовлюють успішну 

управлінську діяльність. 

2. Навчити порівнювати елементи стратегії компанії зі структурою 

операційної стратегії. 
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3. Розвиток творчого мислення учасників гри, здатність ефективно 

взаємодіяти один з одним під час прийняття колегіальних і колективних 

рішень. 

4. Використання конкретних навичок для визначення операційної 

стратегії акціонерному товаристві (АТ) «Крюківський вагон завод» в освоєнні 

нових видів продукції. 

Операційна стратегія компанії «Compaq Computer» 

Зі стелі заводського цеху компанії Compaq Computer, розташованого в 

Х’юстоні, звішується біле полотнище, на якому написано наступне: 

«Ми, працівники Compaq Computer, 

Робимо всі, щоб забезпечити наших споживачів 

Бездоганною продукцією і послугами». 

І цей напис цілком відповідає тому, що бачить відвідувач у цеху. Сяючий 

конвеєр в оточенні фікусів і папоротей у красивих горщиках і м’якому світлі, 

що ллється з висоти, роблять його схожим скоріше на дорогий спортивний 

клуб, ніж на заводське приміщення. Ця компанія, створена 1982 року, виразила 

свій ідеал уже у своєму імені. У ньому об’єдналися такі поняття, як комп’ютер, 

компактність і якість. 

Compaq Computer робить ІВМ – поєднує персональні комп’ютери і 

супершвидку комп’ютерну техніку, призначену для керування потоками даних 

в офісних мережах. За даними за 1990 рік, у компанії працювало                       

11 800 службовців, обсяг продажів складав 3,6 мільярдів доларів. Отриманий 

фірмою чистий прибуток досяг 455 мільйонів доларів. Компанія контролює     

20 % світового ринку персональних комп’ютерів, поступаючись лише ІВМ і 

Арр1е Соmрutеr з частками ринку по 25 % кожна. На міжнародному ринку в 

Compaq Computer практично немає конкурентів, за винятком галузі, що швидко 

розвивається, виробництва портативних ПК. І все-таки конкуренція на ринку 

продукції, що випускається фірмою, дуже жорстка. Навесні 1991 року в 

боротьбі за обсяги продажів компанія знизила ціни на свою техніку на цілих  

34 % й оголосила, що в другому кварталі їх скоротять іще на 80 %. 
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Значною мірою успіх Compaq заснований завдяки величезній швидкості 

впровадження у вироби новітніх розробок чіпів для процесорів, дисководів і 

дисплеїв. Компанія робить це навіть швидше, ніж  ІВМ. За словами головного 

виконавчого директора і співвласника фірми Рода Кеньона, її основне завдання 

полягає в збереженні швидкості освоєння новинок в усьому асортименті 

продукції. Так, тільки за останній рік компанія розробила дев’ять нових 

моделей.  

Коли фірма була ще зовсім невелика, прискорення терміну введення нової 

продукції на ринок збуту виявилося її перевагою для досягнення успіху в 

конкурентній боротьбі. Сьогодні Compaq намагається підтримувати лідерство, 

створивши невеликі групи з розробки нової продукції, що складаються з 

фахівців найрізноманітнішого профілю: маркетологів, конструкторів, експертів 

з виробничих питань. Замість того, щоб поступово проводити новий комп’ютер 

через усі фази створення, починаючи від креслярської дошки і закінчуючи 

безпосередньо складанням у цеху, компанія усвідомила, що головний секрет у 

тому, щоб робити все це паралельно. 

Найсерйознішою перевагою Compaq є те, що більшість комплектуючих 

фірма не виробляє, а закуповує із зовнішніх джерел: «Вертикальна інтеграція 

явно застаріла. Для того, щоб домогтися успіху в 90-і роки, необхідно охоче 

сприймати технічні досягнення і відкриття в будь-якій частині світу». (Навіть 

японські конкуренти компанії, наприклад, фірма Тоshіbа, постачають Compaq 

свої комплектуючі.) 

У березні 1991 року фірма Compaq почала воістину великомасштабну 

атаку на ринок збуту більш складної комп’ютерної техніки, що виходить за 

межі групи персональних комп’ютерів. Вона вийшла на рівень, що щорічно 

приносить 7,5 мільярдів доларів доходу. Освоїла ринок наймогутніших 

настільних робочих станцій, якими користалися зазвичай учені й інженери. 

Однак Compaq не почала прямої атаки на лідерів ринку – фірми Sun 

Microsystems і Hewlett-Packard, а вибрала іншу тактику: зібрала в єдиний союз 

десятки компаній з виробництва технічного і програмного комп’ютерного 
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забезпечення, у тому числі Microsoft і Digital Equipment Corp. Сьогодні ця група 

розраховує витрати, розробивши новий технічний стандарт для 

високошвидкісної обчислювальної техніки. Він багато в чому подібний до 

стандарту ІВМ у виробництві ПК. Будь-яка робоча станція, побудована 

відповідно до цього стандарту, має бути сумісною з будь-яким іншим 

устаткуванням цього стандарту. Це дозволить користувачам здобувати новітню 

і найшвидкіснішу комп’ютерну техніку, не побоюючись згодом виявитися 

«прив’язаними» до конкретного виготовлювача. 

Завдання учасникам ділової гри 

1. Порівняйте елементи стратегії компанії Compaq зі структурою 

операційної стратегії.  

2. Визначте, які, на вашу думку, були основні пріоритети стратегії цієї 

компанії?  

3. Які основні й допоміжні потенційні можливості необхідно 

використовувати, щоб вибрана фірмою Compaq стратегія виявилася 

ефективною?        

4. Якому ризику піддає себе компанія Compaq, одержуючи практично всі 

комплектуючі для випуску своєї продукції із зовнішніх джерел? 

5. Обґрунтуйте стратегію АТ «Крюківський вагонзавод» в освоєнні нових 

видів продукції. 

Підбиття підсумків ділової гри 

Викладач підбиває підсумки ділової гри.  

Визначає гравця або команду, яка краще справилася із завданням. 

Контрольні питання 

1. Надайте визначення змісту науки та характеристику її складових. 

2. Розкрийте головну функцію науки в суспільстві. 

3. Визначте об’єкт і предмет науки. 

4. Наукознавство – його зміст, завдання і призначення у системі наук. 

5. Надайте характеристику науково-технічних революцій. 

6. Визначте розділи наукознавства і надайте їх загальну характеристику. 
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7. Яка класифікація наук діє в Україні? 

8. У чому полягає мета і завдання навчального курсу «Основи наукових 

досліджень»? 

9. Чим наука відрізняється від інших форм суспільної свідомості? 

Література: [3, c. 11–15; 4, c. 6–9; 12, c. 23–31; 14, с. 3–5; 19, с. 23–28]. 

 

Семінарське заняття № 2 

Тема. Основні етапи та форми процесу наукового дослідження 

Мета: визначити етапи та форми наукових досліджень; з’ясувати 

особливості досліджень у сфері менеджменту. 

Короткі теоретичні відомості 

Наукове дослідження – процес цілеспрямованого вивчення певного 

об’єкта (предмета або явища) з використанням наукових методів для 

встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення у 

практичній діяльності людей. 

Науково-дослідний процес – це сукупність організаційних, методичних і 

технічних прийомів, здійснюваних за допомогою певних процедур. 

Під час наукових досліджень відрізняють поняття «об’єкт» і «предмет» 

пізнання і дослідження. 

Об’єктом дослідження прийнято називати те, на що спрямована 

пізнавальна діяльність дослідника. Це процес або явище, яке породжує 

проблемну ситуацію і вибране для дослідження. Об’єкт відносно автономний і 

має чіткі межі. Вирізняють об’єкти природні, соціальні, ідеалізовані. 

Досліджувати можна емпіричні (якість продукції, собівартість) і теоретичні (дія 

закону вартості) об’єкти. На емпіричному рівні вчений має справу з 

природними і соціальними об’єктами, теорія оперує виключно ідеалізованими 

об’єктами. Усе це зумовлює істотну різницю і в методах дослідження.  

Предметом дослідження є досліджувані з певною метою властивості, 

характерні для наукового пізнання, це визначення певного «ракурсу» 

дослідження як припущення про найсуттєвіші для вивчення вибраної проблеми 
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характеристики об’єкта. Один і той же об’єкт може бути предметом різних 

досліджень і навіть наукових напрямів.  

Об’єктом наукового дослідження є навколишній матеріальний світ і 

форми його відображення у людській свідомості людей, які існують незалежно 

від нашої свідомості, відбираються відповідно до мети дослідження. 

Залежно від ступеня складності виділяють прості і складні об’єкти 

дослідження, відмінність між ними визначається кількістю елементів і видом 

зв’язку між ними. Прості об’єкти складаються з кількох елементів, наприклад 

заробітна плата робітників розкрійного цеху швейної фабрики. До складних 

відносять об’єкти з невизначеною структурою, яку необхідно дослідити, а 

потім описати, наприклад собівартість виробів. 

Класифікація об’єктів дослідження найчастіше здійснюється за двома 

методами. 

1. Класифікація об’єктів за наявністю і відсутністю ознак полягає в тому, 

що більшість об’єктів поділяються на два класи. Один з них має певну 

властивість, а другий не має її. Наприклад, витрати поділяються на виробничі 

(далі немає поділу) та невиробничі (пов’язані з виробництвом і не пов’язані). 

2. Класифікація об’єктів за видозміною ознак полягає у тому, що члени 

поділу являють собою такі сукупності предметів, у кожній з яких загальна для 

всіх сукупностей ознака виявляється по особливому, з тими чи іншими 

варіаціями. 

Метод – спосіб досягнення мети, розв’язання конкретної задачі; 

сукупність прийомів (операцій) практичного впливу чи теоретичного освоєння 

об’єктивної дійсності для її пізнання. 

Методика дослідження – це система правил використання методів, 

прийомів та способів для проведення будь якого дослідження.  

Методологія – це концептуальний виклад мети, змісту, методів 

дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, 

систематизованої інформації про процеси та явища. 

У методології наукових досліджень виділяють два рівні пізнання: 
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 теоретичний – висунення і розвиток наукових гіпотез і теорій, 

формулювання законів і виведення з них логічних наслідків, порівнювання 

різних гіпотез і теорій; 

 емпіричний – спостереження і дослідження конкретних явищ, 

експеримент, а також групування, класифікація та опис результатів 

дослідження.  

Завдання. Модель 777 налаштовує компанію Вoeing на новий курс. 

Використання досвіду у АТ «Кредмаш» 

Мета ділової гри. 

1. Набуття практики розв’язання управлінської проблеми. 

2. Розробка пропозицій щодо використання досвіду закордонних 

компаній для роботи АТ «Кредмаш». 

Вихідна інформація. 

День, коли компанія Boeing оприлюднила свою першу модель літака з 

двома двигунами 777, виявився справжньою віхою в реалізації найамбітнішого 

проекту компанії з часів випуску моделі 747. 

Церемоніальний показ, у якому взяло участь більше 100 тисяч 

службовців, підрядчиків, клієнтів компанії Boeing і гостей заходу, був першим 

відчутним свідченням того, що одне з великих літакобудівних підприємств 

світу почало широкомасштабну підготовку ХХІ століття. 777 – найбільший 

дводвигуновий літак у світі. За останні 10 років це перша принципово нова 

модель Boeing. Першою вона є за багатьма параметрами.  

Перш за все, 777 – літак, що літає не за приладами. Усі частини машини, 

що рухаються, управляються електронним способом, без кабельних з’єднань. 

Окрім того, це перший літак, спроектований виключно із застосуванням 

комп’ютерної техніки. 

Керівники компанії кажуть, що завдяки цьому складання комплектуючих 

характеризується підвищеною точністю. Деталі, що складаються в цехах 

гігантського складального цеху, розміщеного в Еверетті, штат Вашингтон, за  

30 миль від Сієтла, набагато менше потребують уваги щодо налагоджування та 
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регулювання. 

Аналітики та інші спеціалісти в галузі літакобудування зазначають, що 

модель 777 перша ще й у тому, що на всіх рівнях її проектування вперше брали 

участь не тільки співробітники компанії Boeing, але й замовники компанії. 

Компанія United Airlines замовила у Boeing 34 літаки і стала першим 

користувачем нової моделі. Комерційне використання нових моделей почалося 

у травні 1995 року.  

Для того, щоб дійсно витримати натиск свого основного європейського 

конкурента, компанії Airbus Industrie, яка виробляє літаки, що здатні скласти 

конкуренцію будь-якій моделі Boeing, за винятком 747, Boeing була змушена 

різко змінити стиль ведення бізнесу. 

Компанія Boeing і зараз домінує на ринку збуту нових літаків і одержує 

більше 60 % замовлень на їх будівництво. Проте в більшості авіаліній за 

останні роки пройшло значне скорочення штатів. З 1989 року Boeing також 

скоротила 25 % своїх робітників і службовців. 

Лише в кінці 1995 року аналітики і керівники компанії констатували 

пожвавлення ринку. Перед Boeing до цього часу постає складна внутрішня 

проблема зниження виробничих витрат шляхом скорочення середнього часу на 

будівництво одного літака з 12 до 6 місяців. 

Методичні рекомендації та порядок проведення ділової гри 

Керівник гри ставить задачу, пояснює її мету, вихідні умови, правила гри 

та завдання учасникам. Кожен учасник гри оцінює за відомими чинниками 

управлінські аспекти діяльності провідної компанії світу з виробництва літаків. 

Кожна команда шляхом взаємних консультацій обґрунтовує загальну 

оцінку чинників управлінського потенціалу успішної компанії. Учасники гри 

спільно визначають колективну оцінку нового курсу літакобудівної компанії. 

Потім визначають особливості використання досвіду провідної компанії в 

практиці роботи АТ «Кредмаш» щодо виготовлення сучасних 

асфальтозмішувачів з електронним керуванням технологічним процесом. 

Підбиття підсумків ділової гри. 
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Керівник оголошує результати гри, аналізує групову та колективну 

діяльність учасників гри. 

Контрольні питання 

1. Що таке методологія та який її зв’язок з теорією? 

2. Які існують методологічні принципи в економічних науках? 

3. Чим метод відрізняється від методики і методології? 

4. Які емпіричні прийоми пізнання використовуються для обґрунтування 

управлінських рішень? 

5. Які з етапів раціональної технології прийняття рішень найчастіше не 

реалізуються на практиці? Чому? 

6. У яких випадках доцільно використовувати групове прийняття рішень, 

а в яких індивідуальне? 

Література: [4, с. 92–98; 12, с. 63–72; 14, с. 117–123]. 

 

Семінарське заняття № 3 

Тема. Рівні та методи наукового дослідження 

Мета: проаналізувати основні методи наукового дослідження. 

Короткі теоретичні відомості 

Для конкретного наукового дослідження використовуються ті методи, які 

спроможні дати глибоку й усебічну характеристику досліджуваного явища. 

Вирізняють методи загальні (або загально-філософські), загальнонаукові, які 

застосовують у дослідному процесі різних наук, і часткові – для розв’язання 

прикладних наукових задач. 

Загально-філософські методи – це методи, що формулюють загально-

методологічні принципи, визначають сутність і логіку дослідження об’єкта. 

Фундаментальним, узагальненим методом пізнання дійсності є діалектичний 

метод. Об’єктивне підґрунтя його утворюють найбільш узагальнені закони 

розвитку матеріального світу.  

Загальнонаукові методи дослідження умовно поділяють на три групи: 
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 теоретичні методи – методи, що використовуються на теоретичному 

рівні дослідження. Особливість теоретичного дослідження полягає у 

використанні абстрактних уявлень, ідей, положень, концепцій, які мають 

безпосереднє відношення до процесу практичного пізнання;  

 емпірико-теоретичні – методи, що використовують як на теоретичному, 

так і на емпіричному рівнях дослідження (аналіз і синтез, індукція та дедукція, 

аналогія, моделювання). Сутність їх полягає у зорієнтованості на безпосередню 

дійсність й одночасному використанні абстрактних пізнавальних образів 

(уявлень, ідей, понять, концепцій), які стосуються цієї дійсності; 

 емпіричні – методи емпіричного дослідження (спостереження, 

експеримент, вимірювання, порівняння). Найхарактерніша їх особливість 

полягає у пізнанні феноменів, їх зв’язків і відношень завдяки безпосередньому 

з’ясуванню їх параметрів. 

Часткові методи (у літературі також використовується термін «спеціальні 

методи») – це сукупність специфічних методів кожної конкретної науки, які є 

базою для розв’язання дослідної проблеми. До часткових методів економічної 

науки відносять методи документалістики (інформаційне моделювання, 

дослідження документів, нормативно-правове регулювання, аналітичне і 

синтетичне документування), розрахунково-аналітичні методи (функціонально-

вартісний аналіз, кластерний аналіз, факторний аналіз, кореляційно-

регресійний аналіз, економіко-математичні методи, статистичні розрахунки). 

Традиційна модель наукового пізнання передбачає рух по ланцюжку: 

установлення емпіричних фактів–первинне емпіричне узагальнення–виявлення 

відхилень фактів від правил–винахід теоретичної гіпотези з новою 

аргументацією–логічний висновок (дедукція) з гіпотези всіх фактів 

спостереження, що є перевіркою на її істинність. 

Спостереження – це спосіб пізнання об’єктивного світу на підставі 

безпосереднього сприйняття предметів і явищ за допомогою чуттєвості. 

Експеримент – це система операцій, впливу або спостережень, 

спрямованих на одержання інформації про об’єкт під час дослідних 
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випробувань, які можуть проводитися в природних і штучних умовах зі зміною 

характеру проходження процесу. 

Завдання. Ситуація «Чи потрібний консультант?» 

Організувати творчу групу (3–5 осіб) з установленням типів творчих 

індивідуальностей  для обговорення  запропонованої ситуації. 

Кожній творчій групі підготувати у письмовому вигляді відповіді на 

запитання до такої ситуації. 

1993 р. Шатурський меблевий комбінат одержав статус АТ. На той час на 

підприємстві працювало 4200 чоловік. АТ складається із семи виробництв, 

частина яких технологічно пов’язана, інша являє собою обслуговуючі 

допоміжні виробництва, соціальну сферу. 

Головні проблеми, які виникли на комбінаті на етапі підготовки до 

приватизації й у постприватизаційний період, типові для всіх колишніх  

державних підприємств: відсутність знань і досвіду керування АТ, 

неконкурентоспроможне виробництво.  

Керівництво розуміло, що створення підприємства, здатного працювати в 

умовах ринкової економіки, – великомасштабний і багатовитратний  проект. 

Але самостійно розробити ефективну програму фахівці комбінату були не в 

змозі. Керівництво підприємства прийняло рішення про запрошення іноземної 

консалтингової фірми для проведення діагностичного обстеження (оцінки стану 

комбінату і вироблення рекомендацій). 1993 р. був укладений контракт з 

англійською фірмою РА Consulting Group на суму 42 тис. дол. США. 

Результати діагностики показали, що основний вид продукції, що випускається 

комбінатом, застарів, оскільки виготовлявся протягом 10 років. З надлишком 

загальної чисельності персоналу відчувався явний дефіцит людей з 

економічним дослідницьким мисленням. Облік не забезпечував необхідною 

інформацією для керування підприємством, а контролю за дебіторською 

заборгованістю взагалі не існувало. Висновок консультантів – необхідність 

реформування виробництва і керування, упровадження нових методів і систем  

керування, розробка заходів для підвищення ефективності.  
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Діагностика дозволила одержати загальне уявлення про місце комбінату 

на ринку і про недоліки керування. Відсутність знань про прийоми і методи 

проведення перетворень змусило підприємство зайнятися пошуком 

консультантів. На комбінаті знали, що існують різні програми технічної 

допомоги Заходу. Участь у програмі надає підприємствам важливу перевагу – 

вони не оплачують послуги консультантів (у деяких випадках мають витрати з 

харчування і проживання іноземного фахівця). Скориставшись цією 

можливістю, 1994 р. АТ «Шатура» виграло конкурс програми TACIS  на 

одержання консультаційної допомоги. Компанія МсКіnsеу & Со розробила 

трирічний план заходів у сфері маркетингу і збуту, удосконалювання 

керування, фінансів, виробництва і продукту; допомогла почати підготовку до 

переходу на західну систему обліку. 

У цілому консультанти МсКіnsеу & Со пропрацювали на комбінаті рік, 

допомагаючи впроваджувати розроблені заходи, проводячи навчання (у тому 

числі, наприклад, зі складання бюджетів). Були початі перетворення у структурі 

керування, створена служба маркетингу, упроваджувався оперативний облік.  

1995 р. меблевий комбінат знову одержав допомогу TACIS у вигляді 

співробітництва з італійською компанією Саst. Цього разу розв’язуються дві 

задачі: пошук іноземного інвестора і реструктуризація виробництва. За 

рекомендаціями консультантів комбінат обновив асортимент продукції, 

почавши випуск спалень, і перетворив неприбуткове виробництво фанери.  

1997 р. фірма Саst знайшла партнера для АТ «Шатура», і в результаті на базі 

фанерного виробництва було створено СП з італійською фірмою. 

Водночас консультанти з енергоаудиту, які також працювали за  

проектом західної допомоги, надали практичні поради щодо зниження витрат 

енергоресурсів (пару, газу, електроенергії), – установлення лічильників, 

конденсаторів, упровадження комп’ютерної системи обліку поцехового 

споживання на  роботу в другу зміну.  

Повний перехід на міжнародну систему обліку був також здійснений за 

допомогою консультанта з Міжнародного корпусу експертів. 
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Наступного року з цієї ж організації був запрошений фахівець, який 

допоміг створити систему регіональних представництв. Однак ідея 

регіональних офісів з агентами і рекламними проспектами «не прижилася»: 

покупець не бажав придбати меблі за проспектом; не бачивши їх у натуральну 

величину. Робоча група розробила модель представництв з меблевими 

складами. Перетворення, розпочаті у АТ «Шатура» за участю консультантів, 

продовжуються. Завдяки консультантам розвивається співпраця і 

закріплюються позиції комбінату в ділових і консультаційних колах Західної 

Європи.  

Питання до ситуації 

1. Проаналізуйте кожний вид співпраці комбінату з консультантами. 

2. Чи вважаєте ви правильним і обґрунтованим запрошення 

консультантів? 

3. Надайте оцінку результатам співпраці з консультантами. 

4. У чому переваги та недоліки формування навичок через 

консультаційне навчання? 

5. Які ще варіанти пошуку та вибору консультантів ви могли б 

запропонувати? 

6. Чи є у АТ «Шатура» дослідницький потенціал? Якщо ні, то як його 

сформувати? 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте сучасні методи наукових досліджень? 

2. Які, на вашу думку, методи найчастіше використовуються у наукових 

дослідженнях з менеджменту та економіки? 

3. Опишіть загальнонаукові методи пізнання. 

4. Які існують конкретно-наукові методи пізнання? 

5. Охарактеризуйте теоретичні прийоми пізнання. 

6. Розкрийте сутність емпіричних прийомів пізнання. 

7. Охарактеризуйте процес моделювання як метод прийняття рішень. 

Література: [12, с. 113–127; 14, с. 76–82; 19, с. 92–114]. 
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Семінарське заняття № 4 

Тема. Організація науково-дослідного процесу 

Мета: дослідити особливості організації та проведення науково-

дослідного процесу в умовах підприємств, організацій та установ. 

Короткі теоретичні відомості 

Наукове дослідження має етапи: організаційний; дослідний; 

узагальнення, апробація, реалізація результатів дослідження. 

1. Організаційний етап. Організація наукового дослідження передбачає 

вивчення стану об’єкта дослідження, конкретизацію місця наукової теми у 

науковому дослідженні; визначення об’єкта дослідження. 

2. Дослідний етап включає в себе: 

 створення нової інформації; 

 перетворення інформації на ПЕОМ (ділові, професійні методи); 

 теоретичні і конкретно-наукові (емпіричні) методи.  

3. Етап узагальнення, апробації і реалізації результатів. 

Дослідна і завершальна стадія науково-дослідного процесу є взаємно 

обумовленим ланцюгом інтелектуальної діяльності у сфері науки.  

Узагальнення результатів дослідження – літературний виклад результатів 

дослідження у вигляді звіту про виконану науково-дослідну роботу (НДР), 

дисертації, студентської науково-дослідної роботи та інших форм подання 

завершеної наукової продукції.  

Апробація включає в себе колективне обговорення виконаного 

дослідження на науково-технічних радах, його рецензування і експертизу, 

оприлюднення кінцевих результатів у спеціальних журналах, реферативних 

збірниках, а також у виступах дослідників з доповідями і повідомленнями на 

науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах.  

Реалізація результатів дослідження здійснюється дослідним 

упровадженням їх у практику за участю замовника теми. При цьому 

виявляються недоліки, які потім усуваються дослідником, коригується звіт про 

НДР, дисертація, оприлюднюються кінцеві результати дослідження. Реалізація 
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результатів дослідження завершується складанням акта впровадження за 

участю представників дослідника і замовника, а також здійсненням авторського 

нагляду за виробничим упровадженням результатів науково-технічних 

досліджень, захист дисертації. 

Планування науково-дослідної роботи студентів i acпipaнтів починається 

з розробки комплексно-цільових програм за спеціальностями i спеціалізаціями. 

У цих планах, на підставі навчального плану та терміну навчання, 

передбачається виконання елементів наукових досліджень на весь період 

навчання у вузі, acпipaнтypi. Цільова спрямованість програми передбачає 

спеціалізацію наукових досліджень щодо майбутньої діяльності економіста, 

науковця. На основі комплексно-цільової програми наукових досліджень 

розробляється ідивідуальний план науково-дослідної роботи студента, 

аспіранта на весь період навчання у вyзi, acпipaнтypi. В його основу покладено 

організацію планування науково-дослідних po6iт у науково-дослідних 

установах. 

Студент, вивчивши тематику науково-дослідних po6iт, рекомендовану 

кафедрою, звертається iз заявою до завідувача випускової кафедри про 

закріплення за ним конкретної теми дослідження i призначення наукового 

керівника. На засіданні кафедри затверджується тема дослідження для 

студентів i наукові керівники з викладачів кафедри та залучених наукових 

співробітників науково-дослідних установ. 

Теми науково-дослідних po6iт для студента затверджуються, зазвичай, 

для бакалаврів на третьому, а для магістрів на п’ятому році навчання. Студенти 

магістерської програми після вивчення спеціального нормативного курсу 

«Основи наукових досліджень» приступають до написання наукових статей і 

тез виступів на науково-практичних конференціях. 

Завдання. Наші вітаміни – для нас! 

Організувати творчу групу (3–5 осіб) з визначенням типів творчих 

індивідуальностей  для обговорення  запропонованої ситуації. 
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Кожній творчій групі підготувати у письмовому вигляді відповіді на  

запитання до наступної ситуації. 

Ринок лікарських препаратів розвивається переважно унаслідок 

підвищення купівельної спроможності населення та розширення асортименту 

ліків з високою ціною на прилавках наших аптек. Частка фармацевтичної галузі 

у ВВП становила 1,6 %. В Україні зареєстровано приблизно 200 суб’єктів 

підприємницької діяльності, які виробляють більше 8 тис. готових препаратів. 

22 потужних підприємства галузі виробляють 85 % усіх вітчизняних ліків.  

Левова частка належить таким вітчизняним підприємствам, як ЗАТ 

«Дарниця», ТОВ «Київмедпепарат», «Фармак», ЗАТ НПЦ «Борщагівський 

хімзавод», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» (м. Харків). Ці фірми 

утримують більше 50 % ринку лікарських засобів. Фармацевтичний ринок 

України має ознаки олігополістичного ринку. Відбувається поступове 

нарощення обсягів виробництва та збільшення асортименту вітчизняних ліків. 

Основна конкурентна перевага вітчизняних ліків – це ціна. Однак, слід 

зазначити, що більшість препаратів уже застарілі і не застосовуються на Заході. 

Серед вищезазначених флагманів фармацевтики свою нішу посідає 

Київський вітамінний завод, продукція якого давно відома споживачам своєю 

доброю якістю, ефективністю і доступністю за ціною. Сьогоднішні вимоги 

спонукають команду дивитися на підприємство зовсім по-новому і відкривати 

нові перспективи розвитку свого бізнесу. Для цього необхідно постійно  

здійснювати наукові дослідження, пов’язані з аналізом етапів розвитку 

підприємства, оцінюванням наявних ресурсів і можливостей успішної і 

тривалої діяльності АТ «Київський вітамінний завод» у перспективі. 

Спробуємо провести дослідження, яке складається з декількох етапів. 

Етап 1. Історія фірми. 1992 р. Київський вітамінний завод був одним із 

підрозділів фармацевтичної фірми «Дарниця». Ця компанія є провідним 

виробником вітамінних препаратів в Україні. Останніми роками це 

підприємство значно розширено асортимент продукції, яка випускається, – 

більше 70 найменувань лікарських препаратів різної фармакологічної дії. 
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Основними споживачами продукції є підприємства, які працюють у сфері 

оптової торгівлі медичними препаратами та аптечні установи. 

Головною метою компанії стало беззаперечне визнання на внутрішньому 

ринку торговельної марки КВЗ і вихід на міжнародні ринки медпрепаратів. 

Місія акціонерного товариства була визначена так – постійне і цілковите 

задоволення потреб споживачів в ефективних, безпечних, зі стабільним рівнем 

якості вітамінах, лікарських засобах, харчових добавках і ветеринарних 

препаратах на внутрішньому і зовнішньому ринках.  

Етап 2. Ринкові позиції фірми. 

Вітчизняними конкурентами Київського вітамінного заводу можна 

вважати уманські підприємства «Вітаміни» та «Технолог», а також 

«Біостимулятор» і «Стірол». Асортимент продукції цих підприємств більш 

широкий, ніж у Київського вітамінного заводу, але за обсягами виробництва та 

продажу ці підприємства відстають від АТ «Київський вітамінний завод».  

Аналіз ринкового середовища дозволяє зробити такі висновки:  

– бар’єри входу в галузь є значними, подолання яких потребує значних 

фінансових вливань; до чого додається складність процедури отримання 

ліцензій на виробництво та збут медикаментів; 

– на ринку досить широко представлені різні товари-замінники, як 

вітчизняних, так і зарубіжних виробників. Потужна рекламна підтримка 

імпортних товарів-замінників збільшує силу впливу їх виробників; 

– дія такої сили формується постачальниками сировини і матеріалів, 

оскільки до 40 % всіх витрат організації складають саме витрати на сировину; 

– суперниками на ринку є дві групи конкурентів – це вітчизняні та 

зарубіжні виробники. Напрям конкурентної боротьби з вітчизняними 

виробниками – продовження розробки та виведення на ринок нових унікальних 

препаратів, доступних широкому колу споживачів, активізація маркетингової 

діяльності, нарощування обсягів виробництва продукції. 

Можливості конкурування із зарубіжними компаніями реально 

підкріплюються наявністю сертифікату GMP.  
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Етап 3. Основні складові розвитку. 

Створення закритого акціонерного товариства 1994 р. започаткувало 

новий етап у розвитку підприємства. Підприємство використовує лінійно-

функціональну організаційну структуру управління. Такий тип ОСУ є найбільш 

доцільним. Він визначається значними розмірами підприємства, наявністю 

різноманітних підрозділів, які мають певну специфікацію за видами діяльності. 

Лінійно-функціональна організаційна структура, зазвичай, використовується у 

фірмах, які працюють з препаратами однієї терапевтичної групи. Її переваги 

забезпечують спеціалізований контроль за результативністю реалізації 

стратегії, а також високу якість операційного управління. Однак, серйозним 

недоліком лінійно-функціональної структури АТ «Київський вітамінний завод» 

є складність координації функціональних підрозділів.  

Особливу увагу в ОСУ привертають відділи: стратегічного розвитку та 

оперативного маркетингу. Вони забезпечують ключові чинники успіху. 

Основними цілями і завданнями діяльності відділу стратегічного 

розвитку є: 

1) прогнозне оцінювання розвитку фармацевтичної сфери та 

фармацевтичного ринку України; 

2) оцінювання динаміки рівня і структури захворюваності населення 

України за регіонами, віковими і соціальними групами; 

3) оцінювання чинної номенклатури підприємства для прогнозування 

подальшого життєвого циклу препаратів (зміни обсягів продажу наявної 

номенклатури); 

4) вибір певної цінової споживчої групи і встановлення відповідної ціни 

для отримання максимального прибутку; 

5) зацікавлення дистриб’юторів або лікарів у просуванні препарату 

(оцінка умов роботи конкурентів з дистриб’юторами і лікарями; маржа, яка 

надається конкурентами лікарям або дистриб’юторам). 
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Розв’язання цих проблемних завдань можливе за умов придбання АТ 

«Київський вітамінний завод» бази даних Pharmaprojects V5. Саме за 

допомогою такої бази даних можливо розв’язати такі проблеми: 

– отримання повної інформації про нові та наявні ліки (особливості 

хімічних властивостей, клінічна дія, власники ліцензій на виробництво, 

світовий обсяг продажу, тенденції розвитку препарату та групи тощо); 

– коригування результатів дослідження АТ «Київський вітамінний завод», 

розширення інструментальної бази для дослідження ринку; 

– розширення сфери пошуку нових найменувань для можливого 

виробництва; можливості використання інформації про 20000 знятих з 

виробництва препаратів, наприклад, через токсичність, хоча й мають прийнятні 

фінансові показники; 

– проведення пошуку нових продуктів серед препаратів, що належать до 

групи лікарських засобів зі світовим продажем більше 10 млн дол. США на рік, 

для можливого впровадження нових технологій виробництва ліків. 

Відділ оперативного маркетингу у своїй діяльності покликаний 

розв’язати такі важливі завдання: 

1) проведення всього комплексу ринкових досліджень, пов’язаних з 

ринком, товаром і споживачами, як за затвердженим планом дослідження 

маркетингу, так і за спеціальними вказівками керівництва; 

2) організація рекламної діяльності, розробка комплексу заходів щодо 

формування і підтримання зв’язків з громадськістю (PR-заходи), які покликані 

забезпечувати необхідну дохідність і прибутковість фірми; 

3) постійний аналіз і оцінювання ефективності маркетингу у фірмі для 

забезпечення відповідального розвитку служби маркетингу; 

4) надання допомоги і проведення консультацій з маркетингу всім 

підрозділам фірми; 

5) участь у внутрішній експертизі щодо нових препаратів. 

Етап 4. Формування і зміцнення дослідницького потенціалу фірми. 
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Слід особливо зазначити, що в цих двох відділах зосереджено справжній 

дослідницький потенціал фірми. Чинники, які характеризують дослідницький 

потенціал можна визначити за трьома напрямами: 

– чинники методологічної готовності; 

– чинники наявності та структури ресурсів; 

– чинники організаційних можливостей. 

Методологічна готовність виявляється в наявності цілей і місії 

дослідження, концепції розвитку організації, дослідницького досвіду, 

інформаційної бази, методики моделювання й оцінок, можливості виконання 

необхідних методів. 

Наявність і структура ресурсів для проведення досліджень щодо 

стратегічного розвитку та маркетингової діяльності підтверджується 

професійністю діяльності персоналу, економічними, матеріально-технічними, 

інформаційними, ресурсами часу.  

Дослідницький потенціал фірми передбачає також і організаційні 

можливості його проведення, зокрема: наявність необхідної організаційної 

культури, інфраструктури організації, накопичений позитивний і негативний 

досвід, а також інтелектуальний потенціал менеджерів або дослідників.  

У дослідній діяльності цих відділів переважає командна, тобто групова, 

організація роботи з використанням різноманітних методів дослідження систем 

управління: 

– загальнонаукових (методи аналізу, дедукції, індукції, класифікації і 

типології конструювання гіпотез, доведення, оцінювання, постановки проблем, 

полеміки, моделювання) та емпіричні (експерименту, спостереження, 

практичного експерименту, прямого і непрямого спостереження); 

– специфічних методіви (соціологічні дослідження, інноваційна гра, 

тестування, експертні методи – SWOT-аналіз, моделювання ситуацій); 

– інтуїтивного пошуку; 

– «мозкового штурму»; 

– проектування концепцій. 
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Керівництво компанії «Київський вітамінний завод» приділяє багато 

уваги формуванню і підготовці фахівців креативного типу. На підприємстві 

успішно діють тренінгові групи, які обґрунтовують стратегічні сценарії 

розвитку компанії, на засадах мозкового штурму відпрацьовують складові 

маркетингового комплексу, визначають ефективні напрями рекламних і PR-

кампаній.  

Таке ставлення керівництва АТ «Київський вітамінний завод» до 

дослідницьких аспектів діяльності провідних відділів позитивно позначається 

на роботі фірми і закладає реальні передумови для виходу на зовнішні ринки.  

Запитання  

1. Які висновки з аналізу ринкового середовища має зробити АТ 

«Київський вітамінний завод»? 

2. Чи існує в АТ «Київський вітамінний завод» дослідницький 

потенціал? Якщо ні, то як його сформувати? 

3. Наскільки ефективними є методи експертного оцінювання і аналізу в 

дослідженні системи управління АТ «Київський вітамінний завод»? 

4. Яка атмосфера існує на підприємстві для формування і розвитку 

менеджерів дослідницького типу? 

Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність науково-дослідного процесу? 

2. Назвіть основні фази науково-дослідного процесу? 

3. Як отримати тендери на дослідження? 

4. Як відбувається звітування з реалізації процесу наукового 

дослідження? 

5. Яка існує організаційна структура науково-дослідної діяльності в 

Україні? 

6. Які існують учені звання та наукові ступені в Україні та за кордоном?  

7. Окресліть напрями співпраці української та зарубіжної науки. 

Література: [14, с. 106–117; 18, с. 138–149; 29, с. 135–143]. 
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Семінарське заняття № 5 

Тема. Результати наукових досліджень та оцінювання їх 

ефективності 

Мета: визначити основні результати наукових досліджень та методи 

оцінювання їх ефективності. 

Короткі теоретичні відомості 

Наукова організація праці (НОП) – система заходів щодо вдосконалення 

методів і умов інтелектуальної праці, збереження здоров’я працівників на 

підґрунті освітніх досягнень науки і техніки, що забезпечують найвищу 

ефективність розумової праці. 

Критеріями ефективності праці науковців, а отже, і нормування їхньої 

праці, є рекомендації і пропозиції, вироблені за результатами досліджень та 

використання їх у підприємницькій діяльності для підвищення якості продукції 

(робіт, послуг), її конкурентоспроможності на внутрішньому і міжнародному 

ринках, зниження собівартості, підвищення прибутковості. За такими 

критеріями оцінювання роботи науковців можна нормувати їхню працю, 

планувати завдання кожному працівникові окремо.  

Отже, нормування праці науковців полягає у вивченні способів 

інтелектуальної праці і умов їхньої роботи, за яких у підприємницькій 

діяльності можна мати найбільшу ефективність. Нормування інтелектуальної 

праці науковців передбачає вивчення мети і об’єктів нормування, способів 

роботи і умов праці, класифікацію витрат часу і операцій, вибір об’єктів і 

методу спостереження, проведення спостережень і обробки даних, визначення 

трудомісткості праці окремого фахівця.  

Організація обслуговування науково-дослідного процесу включає 

технічну оснащеність засобами праці, створення умов НОП на робочих місцях, 

обслуговування робочих місць, забезпеченість засобами зв’язку для збирання 

інформації, модернізацію засобів обробки інформації, технічну безпеку і 

професіонально технічну санітарію науковців. Програма дослідження визначає 

його завдання, загальний зміст і загальнодержавне значення, задум, принцип 
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розв’язання, методику, обсяг робіт і терміни виконання. Попередній план 

дослідження є конкретизацією робіт за вибраною темою. У ньому вказуються 

період виконання робіт, витрати і джерела їх фінансування, результати 

дослідження, місце впровадження і передбачувана ефективність. Робочий план 

складають після того, як дослідник добре оволодів темою, уточнив її теоретичні 

передумови, ознайомився з історією питання, вивчив літературу і практику. 

План містить висування і обґрунтування робочої гіпотези, перевірка і розвиток 

якої є основним змістом подальшої роботи. У робочому плані деталізується 

виконання роботи на підставі розподілу її на етапи, визначаються періоди 

завершення і конкретні виконавці.  

Індивідуальний план складається кожним виконавцем на ту частину 

роботи, яка призначена для нього в робочому плані. У ньому відображається 

взаємозв’язок робіт, що виконуються іншими виконавцями, визначаються 

передбачуваний результат і його реалізація, термін виконання роботи. Цей план 

затверджує керівник теми або підрозділу. 

Відомо, що ефективність будь-якої праці, у тому числі й розумової, 

залежить від працездатності, ставлення людини до праці з визначеним 

ступенем обережності. У розумовій праці вона залежить від таких факторів: 

– внутрішніх – інтелектуальних здібностей, особливостей волі, стану 

здоров’я, ступеня тренування в цій праці; 

– зовнішніх – стану зовнішнього середовища, організації робочого місця,  

режиму праці  і відпочинку; 

– організації праці; 

– розумового навантаження. 

Протягом дня працездатність змінюється. Найбільш плідним є так званий 

ранковий пояс (з 8 до 15 год.), причому максимальна працездатність з 10 до     

13 год., потім післяобідній (з 16 до 19 год.) і вечірній (з 20 до 22 год.). Ступінь 

уваги і ефективності запам’ятовування змінюється у бік зменшення і 

уповільнення на кінець кожного пояса. Тому дуже важкий для 

запам’ятовування матеріал необхідно вивчати на початку кожного пояса. 
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Завдання. Критерії ефективності процесу проектування продукту 

Критерії ефективності створення нових видів продукції у світовій 

практиці розподіляються на три основні категорії: 

1) критерії, пов’язані зі швидкістю і частотою виведення нової продукції 

на ринок; 

2) критерії оцінювання продуктивності процесу створення нової 

продукції; 

3) критерії оцінювання якості продукції, що реально пропонується на 

ринок. 

Методичні рекомендації стосовно обґрунтування висновків роботи: 

1. За наведеними в таблиці 1 критеріями обґрунтувати в письмовій формі 

висновки щодо ефективності процесу проектування продукту. 

2. Обговоріть принцип «нарощування» в проектуванні, внесення змін і 

доповнень до проекту продукції  протягом строку її існування. 

3. У яких основних документах відбиваються результати розробки 

проекту нової продукції? 

4. Які чинники необхідно врахувати під час розробки нової продукції 

перед її освоєнням у комерційних масштабах? 

5. Розробіть заходи щодо спільного інженерного проектування для умов 

функціонування реальної виробничої системи на підприємствах 

Кременчуцького промислового району. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте методику складання акта на здавання–приймання 

завершених наукових робіт. 

2. Назвіть основні вимоги до оформлення рефератів, наукових статей, тез. 

3. Який порядок упровадження результатів НДР у практику діяльності 

підприємств? 

4. Як співвідносяться між собою економічна та соціальна ефективність 

від НДР? 

5. Проаналізуйте методику розрахунку ефективності НДР. 

Література: [4, с. 38–42; 11, с. 122–129; 12, с. 144–156]. 



 

Таблиця 1 – Критерії ефективності процесу проектування продукту 

Категорія досконалості Критерії Вплив на конкурентоспроможність 

Час освоєння нового продукту Частота виводу на ринок нових видів 

продукції 

Швидкість реакції на зміну запитів 

споживачів і дії конкурентів 

Період між створенням вихідної концепції 

та виводом нової продукції на ринок 

Якість проектування – наближення 

ринку 

Стартовий і найбільший обсяги продажів 

нового продукту 

Частота реалізації проектів – цикл 

життя моделі 

Співвідношення фактичних і планових 

обсягів 

Частка очікуваних продажів нової продукції 

в загальному збуті 

Продуктивність Час, витрачений на інженерну розробку 

одного проекту 

Кількість проектів – новизна і широта 

асортименту 

Вартість матеріалів та інструментарію на 

один проект 

Частота проектів – економічність 

розробок 

Співвідношення фактичних і планових 

показників 

Якість Відповідність технічним вимогам – 

надійність використання 

Репутація – прихильність споживачів 

Проектування – досконалість і задоволеність 

споживачів 

Відносна привабливість для 

споживачів 

Зрілість – фабрична і галузева Рентабельність – вартість подальшого 

обслуговування 
 

3
1 
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Семінарське заняття № 6 

Тема. Принципи раціональної побудови наукового тексту 

Мета: дослідити загальні вимоги до структури та оформлення наукової 

роботи. 

Короткі теоретичні відомості 

Закономірності розвитку науки вимагають постійного обміну 

інформацією – усною чи письмовою. Важливим джерелом інформації є наукові 

доповіді і особисті контакти на конференціях, симпозіумах, семінарах, 

форумах. Обмін інформацією можна здійснювати у вигляді таких матеріалів. 

Наукова доповідь – літературно оформлена робота, яка ґрунтується на 

оригінальному матеріалі. Зазвичай доповідь робиться в усній формі в такій 

послідовності: коротка оглядова частина та визначення завдання дослідження; 

метод розв’язання або нове положення, яке пропонує доповідач, основні 

результати, їх пояснення і висновки. Обсяг доповіді до 0,75 друкованого 

аркуша. Монографія – це надрукована наукова робота теоретичного характеру, 

у якій усебічно висвітлена певна проблема або окреме вузлове питання. У 

монографії використовуються оригінальні результати власних досліджень і 

літературних джерел. Тип викладу тексту пояснювальний з використанням 

дедуктивних (рух думки від загального положення до конкретних фактів), 

індуктивних (рух думки від конкретних фактів до загального висновку) або 

змішаних способів. 

Стаття є основною формою письмової інформації між спеціалістами, які 

працюють в одній або суміжній галузях науки. Статті є наукові, науково-

технічні, науково-методичні і дискусійні з конкретних досліджень, а також 

оглядові. У перших трьох видах статей публікуються результати закінчених 

розділів дослідження, проводиться їх обговорення та робляться основні 

висновки. У дискусійних статтях містяться спірні наукові положення. Вони 

публікуються для обговорення спірних питань у пресі. Оглядова стаття 

(аналітична, реферативна, тематична) містить систематизовані наукові 
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відомості з будь-якого питання (теми, проблеми), отримані на підставі аналізу 

першоджерел. 

Реферат – це коротка форма викладу змісту першоджерел з теми, яка 

вивчалася. Він має науково-інформаційне призначення. 

Науковий звіт є підсумковим документом, у якому викладено фактично 

виконані дослідження. Він починається з анотації, містить мету дослідження, 

опис методичних особливостей, результати їх обговорення та висновки. У звіті 

наводиться список публікацій, перелік наукових доповідей з теми звіту. 

Методичні розробки – це інструктивно-виробниче видання, у якому 

викладені рекомендації з питань проведення певних видів робіт, спрямованих 

на удосконалення організації, управління виробництвом, персоналом тощо. 

Довідник – це літературне виробничо-довідкове видання з певних проблем, де 

визначаються найважливіші поняття, нормативи, моделі, форми, інструкції 

тощо. 

Брошура – літературно оформлене науково-виробниче видання, де 

всебічно висвітлюється певне питання в науково-популярній формі. Дисертація 

є кваліфікаційною науковою роботою в певній галузі науки, яка має внутрішню 

єдність, актуальність наукових результатів, наукових положень, що 

висуваються автором для публічного захисту.  

Рецензія – стаття, яка містить розбір і критичну оцінку опублікованої 

статті або монографії. 

Одним з важливих заключних етапів наукової роботи є оформлення 

наукового документа, у якому викладено зміст предмета дослідження. 

Науковий документ оформляється відповідно до чітко встановлених 

вимог. Залежно від характеру інформації науковий документ може бути 

первинним або вторинним. 

Первинний – це статті, дисертації, монографії, наукові звіти; вторинні – 

довідники, огляди, реферати, анотація. 

Основними структурними елементами кожного наукового документа є 

аспектація, рубрикація і композиція. 
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Аспектація наукового документа відображає логіку наукового 

дослідження, схему його змісту. Коректно зроблена аспектація дозволяє знайти 

найкраще композиційне рішення. Композиція – це послідовне розміщення 

основних частин роботи, що дозволяє зробити правильну рубрикацію на-

укового документа. Під рубрикацією розуміють поділ наукового документа на 

окремі логічно підпорядковані частини (розділи, глави, параграфи), які 

найкраще відображають логіку побудови конкретного наукового дослідження. 

Кожна частина наукового документа має короткий, але інформативний 

заголовок, який відображає її зміст. За наявності математичної і цифрової 

інформації слід дотримуватися певних правил. Основна вимога щодо 

ілюстративного матеріалу – це його науковість і достовірність. 

Завдання. Досвід оперативного управління виробництвом фірми «Тойота». 

Використання рекомендацій у компанії «АвтоКрАЗ» 

З наведених далі понять виберіть те, яке характеризує найважливішу мету 

системи «Тойота». 

1. Виробництво необхідної продукції у заданий час і в необхідній 

кількості. 

2. Пристосування виробництва до щоденних коливань попиту. 

3. Оперативне регулювання обсягу і номенклатури продукції. 

4. Скорочення витрат виробництва продукції. 

5. Забезпечення високої якості продукції. 

6. Активізація людського чинника. 

7. Ліквідація надлишкових матеріальних запасів. 

8. Чітке задоволення потреб споживача. 

Дайте відповіді на питання: 

1. Які характерні риси системи «Канбан»? Чим ця система відрізняється 

від традиційного підходу до оперативного управління виробництвом? 

2. Які характерні риси системи «Дзідока»? Чим ця система відрізняється 

від традиційного контролю якості службами ВТК? 

3. Які є правила системи «Канбан»? 
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У письмовій формі на одній сторінці необхідно викласти рекомендації 

щодо використання досвіду фірми «Тойота» в АТ «АвтоКрАЗ». 

Контрольні питання 

1. Поясніть сутність і значення розгорнутого плану наукового 

дослідження, виділіть його основні елементи та вимоги до оформлення. 

2. Поясніть сутність і структуру інформаційного забезпечення наукових 

досліджень з економіки. 

3. Охарактеризуйте структуру класифікаторів техніко-економічної 

інформації та визначте їх значення та сферу використання в менеджменті. 

4. Які існують вимоги до оформлення наукових статей, тез доповідей та 

інших друкованих праць? 

5. Які ви знаєте бібліографічні джерела економічної інформації? Як 

провести пошук літературних джерел з окремих тем менеджменту? 

6. Як здійснювати систематизацію бібліографічних джерел і посилань на 

них? Які види Інтернет-ресурсів з менеджменту ви знаєте? 

Література: [2, с. 2–15; 13, с. 143–164; 28, с. 82–97]. 

 

Семінарське заняття № 7 

Тема. Організація науково-дослідної роботи студентів 

Мета: дослідити загальні вимоги до структури та оформлення наукової 

роботи. 

Короткі теоретичні відомості 

У професійній підготовці спеціаліста будь-якого профілю велике 

значення має курсова (дипломна) робота.  

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах України курсова робота виконується для закріплення, 

поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами за час навчання, та їх 

застосування до комплексного розв’язання конкретного фахового завдання. 

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження 

студента, яке виконується з певного курсу або з окремих його розділів. 
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Тематика курсових робіт відповідає завданням навчальної дисципліни і 

тісно пов’язується з практичними потребами конкретного фаху. Вона 

затверджується на засіданні кафедри. Виконання курсових робіт визначається 

графіком. Основна мета виконання курсової роботи – глибоко й творчо вивчити 

одне з конкретних питань теорії і практики певної навчальної дисципліни, 

оволодіти методами наукового дослідження. 

Дипломна робота – це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження 

студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у закладі вищої 

освіти. Нею передбачено систематизацію, закріплення, розширення 

теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх для 

вирішення конкретних наукових, виробничих та інших завдань. 

Перш ніж розпочинати писати дипломну роботу, студент повинен 

ознайомитися з основними вимогами до її виконання: 

Актуальність теми. Актуальність у перекладі з латинської означає 

важливість, практичну значущість розглядуваної проблеми. Курсова 

(дипломна) робота може претендувати на той чи інший ступінь актуальності 

тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам розвитку суспільства, а 

питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті та структури 

діяльності підприємства. 

Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент повинен 

розкрити тему роботи на сучасному рівні розвитку відповідної науки 

(економіки, менеджменту, маркетингу, соціальної психології тощо), 

використовуючи такі підходи та наукові знання, що пояснюють різні явища і 

події у практиці з позицій сьогодення. Окрім того, студент має достатньо повно 

розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, 

включити тільки об’єктивні факти і реальні практичні приклади. 

Дослідний характер. У дипломній роботі мають міститись елементи 

дослідження: 

– вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, журнальних 

статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів; 
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– систематизація та аналіз різних думок і підходів, формування власної 

точки зору на проблему, що розглядається; 

– порівняння теоретичних поглядів учених і практичної діяльності 

вітчизняних і зарубіжних фірм; розробка висновків, рекомендацій. 

Студенту надається право вибирати тему курсової та дипломної робіт з 

визначених випускними кафедрами навчального закладу або запропонувати 

свою тему з обґрунтуванням її розробки. Організація та контроль за процесом 

підготовки й захисту курсових і дипломних робіт покладаються на завідувачів 

кафедр.  

Вибір теми курсової та дипломної роботи. 

Тематика робіт визначається змістом навчальних курсів; розробляється і 

затверджується кафедрою. 

Тема курсової (дипломної) роботи має бути цікавою для студента, 

пов’язаною з його діяльністю і сприяти максимальному використанню 

здобутих знань і практичного досвіду. Слід зауважити, що студент має право 

запропонувати свою тему курсової (дипломної) роботи, але при цьому він 

повинен обґрунтувати викладачу доцільність її розробки. 

Перший етап починається з вивчення та конспектування літератури з теми 

курсової (дипломної) роботи. Вивчення літератури потрібно починати з праць, 

де проблема відображається в цілому, а потім перейти до вужчих досліджень. 

Готуючись до викладення тексту курсової (дипломної) роботи, доцільно ще раз 

уважно прочитати її назву, що містить проблему, яка має бути розкрита. 

Проаналізований і систематизований матеріал викладається відповідно до 

змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів (глав і параграфів). Кожний 

розділ (глава) висвітлює самостійне питання, а підрозділ (параграф) – окрему 

частину цього питання. 

Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина курсової 

(дипломної) роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми, що 

вивчається, її практична значущість; визначаються об’єкт, предмет, мета і 
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завдання дослідження; розглядаються методи, за допомогою яких воно 

проводилося; розкривається структура роботи, її основний зміст.  

Обов’язковою частиною роботи є огляд літератури з теми дослідження, 

до якого включають найбільш цінні, актуальні роботи (10–30 джерел).  

В огляді не слід наводити повний бібліографічний опис публікацій, що 

аналізуються, достатньо назвати автора й назву, а поруч у дужках проставити 

порядковий номер бібліографічного запису цієї роботи у списку літератури. 

Закінчити огляд потрібно коротким висновком про ступінь висвітленості в 

літературі основних аспектів теми. Логічним завершенням курсової 

(дипломної) роботи є висновки. Головна їх мета – підсумки проведеної роботи. 

Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних 

рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням.  

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте основні види наукової роботи студентів. 

2. Визначте особливості підготовки та написання теоретичного розділу 

наукової роботи з менеджменту. 

3. Як складається методика дослідження з менеджменту? 

4. Які існують напрями апробації та публікації основних результатів 

дослідження з менеджменту? 

5. Як вибирається тематика курсової роботи? 

6. Чим дипломна робота відрізняється від курсової? 

7. Основні вимоги до виконання дипломної роботи. 

8. Які елементи дослідження мають міститись у дипломній роботі? 

Література: [18, с. 32–55; 22, с. 38–44; 23, с. 52–67]. 
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2 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ  

 

1. Поняття науки, її класифікація та значення на сучасному етапі 

розвитку людства. Основні закономірності та проблеми розвитку науки. 

2. Поняття «дослідження». Класифікація досліджень. 

3. Комплекс основних характеристик дослідження (методологія 

дослідження; організація дослідження; ресурси дослідження; об’єкт і предмет 

дослідження; результат дослідження; ефективність дослідження). 

4. Дослідження як функція управління. 

5. Сутність поняття «методологія дослідження».  

6. Методологічний апарат дослідження.  

7. Сутність поняття «метод дослідження». 

8. Емпіричні методи дослідження: методи спостережень (прямих і 

непрямих) і методи експериментів (реальних, модельних і розумових).  

9. Розумово-логічні методи дослідження: методи дедукції та індукції.  

10.  Основні закони формальної логіки: тотожності, суперечності, 

виключення третього і закон достатньої підстави.  

11.  Сутність методу конструювання визначень.  

12.  Сутність методів класифікації, узагальнення і типології. 

13.  Методи морфологічного аналізу як поєднання методів класифікації та 

узагальнення.  

14.  Методи доведення (елементи та форми доведення, прийоми та 

способи доведення).  

15.  Суть методів моделювання.  

16.  Полеміка як метод дослідження.   

17.  Поняття «програма дослідження».  

18.  Основні складові програми дослідження: обґрунтування актуальності 

теми, розгорнута характеристика цілей і задач дослідження; викладення 

гіпотези, мотивування вибору методів та об’єктів дослідження, забезпечення 

дослідження ресурсами, передбачуваний результат і ефективність дослідження.  
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19.  План дослідження як інструмент реалізації програми і розв’язання 

проблеми. Основні принципи планування дослідження. 

20.  Види планів дослідження: індивідуальний, робочий, план-проспект.  

21.  Сутність поняття «організація дослідження».  

22.  Технологічні схеми проведення дослідження: лінійна, циклічна, 

паралельна, технологія раціонального розгалуження дослідження, адаптивного 

типу, послідовних змін якості діяльності, випадкового пошуку, технологія 

критеріального коригування (алгоритм дослідження).  

23.  Консультування як форма організації дослідження систем управління. 

24.  Інтегральний дослідницький інтелект: типи творчих особистостей і 

принципи його формування. 

25.  Організаційно-технологічні принципи ефективної побудови дослідної 

діяльності.  

26.  Поняття «інформація» та її основні властивості. 

27.  Носії наукової інформації. Державна служба науково-технічної 

інформації (НТІ): республіканський інститут НТІ, інформаційні центри, відділи 

НТІ в науково-дослідних інститутах, конструкторські бюро. Довідково-

інформаційні фонди. 

28.  Види інформаційного пошуку: ручний, механічний, автоматизований. 

Автоматизовані інформаційно-пошукові системи, бази і банки даних: 

інформаційно-пошукова система «IRBIS», мережа Internet, електронна пошта, 

компакт-диски (CD-ROM). Кодування інформації. 

29.  Правила відбору літератури за темою, ознайомлення з її змістом, 

підбір і використання нормативних актів. 

30.  Способи запам’ятовування інформації: механічний, логічно-

змістовний, вільний, випадковий, повторення. 

31.  Порядок складання виписок, конспектів, анотацій, інформаційних 

карток, використання ксерокопій.  

32.  Оцінювання ступеня вивченості і наукової розробки досліджуваного 

питання. Визначення невирішених, дискусійних проблем. 
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33.  Виявлення різних точок зору, суперечливих поглядів. Критичне 

оцінювання їх аргументації. Формування власної точки зору.   

34.  Умови зберігання накопиченої наукової інформації. 

35.  Поняття «економічна інформація» і «дані». 

36.  Етапи організації роботи з фактичною інформацією: виявлення 

потреби в інформації, отримання, нагромадження інформації, обробка 

інформації, подання інформації. 

37.  Класифікація джерел фактичної інформації про об’єкти дослідження 

та їх характеристика. 

38. Консультування як форма організації дослідження систем управління.  

39. Система «Менеджмент–навчання» як ефективний засіб формування 

менеджерів дослідницького типу в організаціях.  

40. Формування принципів оцінювання та системи показників у 

дослідженні управління. 

41. Використання експертних оцінок спеціалізованими організаціями; 

інформація про фірми, що надається міжнародними організаціями системи 

ООН.   

42.  Співвідношення понять факту й інформації. Принципи відбору 

фактів.  

43. Передумови забезпечення  ефективності інформації. Показники якості 

інформації.  

44.  Порядок обробки накопиченого матеріалу: упорядкування, 

розчищення матеріалу, систематизація виписок, відсікання надмірної 

інформації, розробка таблиць; обдумування та розробка системи викладення 

дослідження, формування висновків, положень; перевірка висновків та 

узагальнень; виявлення невирішених питань.  

45.  Прийоми узагальнення матеріалу: групування даних, порівняння, 

аналогії, узагальнювальні економічні показники, середні величини, відносні 

величини. Таблиці: прості, групові, комбінаційні. Графічні прийоми 

зображення інформації:  графічні схеми, гістограми, діаграми, номограми.  
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46.  Характеристика основних видів теоретичного узагальнення: 

висновки, формулювання понять, визначення наукових категорій, виявлення 

тенденцій, законів, створення теорії. 

47.  Види проектних рішень (технічні, організаційні, структурні, 

інформаційні, методичні, науково-дослідні) та форми їх подання. 

48.  Основні методичні підходи до визначення ефекту від розробки і 

реалізації проектних рішень: системний, комплексний. 

49.  Класифікація видів дипломних рекомендацій. 

50.  Види ефекту та оцінювання проектних рекомендацій. 

51.  Орієнтовний зв’язок видів проектних рішень з видами ефекту. 

52.  Обґрунтування вибору методу оцінювання та системи показників 

оцінювання ефекту від проектних рішень.  

53.  Види наукової продукції та їх зміст: огляд, реферат, науковий звіт, 

доповідь на наукову тему, тези доповіді, стаття, рецензія, монографія, брошура, 

навчальний посібник, дисертація, курсова робота, дипломна робота.  

54.  Загальні вимоги до рукописів наукової роботи. 

55.  Державний стандарт України ДСТУ 3008 – 95 «Документація. Звіти у 

сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».  

56.  Композиційна структура та загальні правила оформлення курсових і 

дипломних робіт.  

57.  Вимоги щодо подання текстового матеріалу.  

58.  Правила подання  формул та ілюстрацій: таблиць, графіків, схем.  

59.  Правила оформлення бібліографічного списку використаної 

літератури, додатків.  

60.  Спеціальні функціональні синтаксичні засоби як найважливіший 

засіб вираження логічних зв’язків. 

61.  Термінологія та фразеологія наукової прози. Особливості наукової 

мови, що впливають на мовностилістичне оформлення дослідження.  

62.  Якості, що визначають культуру наукової мови: смислова точність, 

ясність, стислість.  
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63.  Правила етики цитування і використання матеріалів.  

64.  Характеристика понять: «ефективність дослідження», 

«дослідницький потенціал», «ефективність мислення». 

65.  Чинники дослідницького потенціалу управління: методологічної 

готовності, наявності і структури ресурсів, організаційних можливостей.   

66.  Основні принципи забезпечення ефективності досліджень.  

67.  Принципи і класифікація оцінок дослідження.  

68.  Поняття показника і критерію ефективності. Вимоги до показників.  

69.  Формування системи показників для дослідження управління.  

70.  Критерії ефективності фундаментальних і прикладних економічних 

досліджень.  

71.  Критерії  ефективності діяльності дослідника та групи дослідників.  

72.  Критерії ефективності використання консультаційних послуг. 

73.  Види економічної ефективності наукових досліджень: попередня, 

очікувана, фактична.  

74.  Методика розрахунку економічної ефективності науково-дослідних 

робіт.  

75.  Етапи впровадження наукових досліджень у практику.  

76.  Роль працівників організації в процесі впровадження нових ідей.  

77.  Переваги великих і малих фірм у впровадженні досліджень. 

78.  Взаємодоповнюваність і злиття компаній як засіб подолання бар’єрів 

реалізації досліджень.  

79. Захист інтелектуальної власності в Україні. 

80. Формування стратегії дослідницького мислення та реалізації творчого 

дослідницького потенціалу. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Семінарські завдання складаються з трьох складових і оцінюються в           

6 балів за такими критеріями: 

– теоретико-практичне завдання – максимально 3 бали; 

– реферативне завдання – максимально 2 бали; 

– захист практичної роботи – максимально – 1 бал. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час 

виконання та захисту семінарських робіт з навчальної дисципліни «Основи 

наукових досліджень», дорівнює 60. Із них: 

– 4 бали – за якісно виконане та захищене практичне завдання                

(7 практичних робіт х 6 бали), тобто максимально 42 бали; 

– 18 балів – за опитування під час практичного заняття. 

Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни «Основи 

наукових досліджень» – іспит. Максимальна кількість балів, яку студент може 

набрати, дорівнює 100 балів. Остаточна рейтингова оцінка з навчальної 

дисципліни розраховується як середня з балів поточного контролю з модулів 

«Основи наукових досліджень» і підсумкового контролю. Оскільки рейтингове 

оцінювання не є єдиною системою оцінювання знань, то здійснюється 

перерахунок рейтингових балів у дійсні оцінки чотирибальної системи за такою 

схемою (табл. 6). 

Таблиця 6 – Шкала оцінок 

Оцінка за національною 
шкалою 

Проміжок за 
накопичувальною 
бальною шкалою 

Оцінка ECTS 
Іспит Залік 

Відмінно 

Зараховано 

90–100 А           відмінно 

Добре 82–89 В          дуже добре 
74–81 С            добре 

Задовільно 64–73 D         задовільно 
60–63 Е         достатньо 

Незадовільно Не зараховано 

35–59 
FX незадовільно 

(дозволяється 
перескладання) 

1–34 
F неприйнятно (повторне 

вивчення навчальної 
дисципліни) 
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